ПРОФ. ДР АЛЕКСАНДРА КОСТИЋ ТМУШИЋ
ПРАВОПИС СРПСКОГ ЈЕЗИКА

Непостојано а

Непостојано а


Непостојано а – самогласник а који се у неким облицима једне
речи јавља, док у другим облицима те исте речи не



Н. писАц



Г. писца



Д. писцу



А. писца



В. пишче



И. писцем



Л. (о) писцу

Места на којима се јавља
непостојано а:


у номинативу једнине и генитиву множине великог броја
именица мушког рода ( на -ац, -ак и сл.):

писАц – писца, НемАц – Немца – НемАца, септембАр –
септембра – септембАра и сл.



у генитиву множине неких именица средњег и женског рода
чија се основа завршава сугласничком групом:

копље – копАља, средство – средстАва, свеска – свезАка, кокошка
– кокошака, трешња – трешања и сл.

Места на којима се јавља
непостојано а:


у номинативу једнине (и акузативу, када се поклапа са
номинативом) заменица (на -ав) и придева (на -ан, -ак, -ар):

какАв – каквог, сАв – свег, икакАв – икаквог; удобАн – удобног,
сладАк – слатког, мокАр – мокрог и сл., али и код броја једАн –
једног



у радном глаголском придеву (у мушком роду једнине) неких
глагола:

рекАо – рекла, истакАо – истакла, вукАо – вукла, побегАо –
побегла и сл., као и у првом лицу једнине презента глагола
јесАм/нисАм – јесмо/нисмо

Места на којима се јавља
непостојано а:


код предлога с, под, над, пред уз инструментал речи мном:

сА мном, надА мном, предА мном, подА мном и сл.



код предлога с, к, кроз, низ, уз када стоје испред речи с којом
би образовали тешко изговорљиву групу сугласника:

кА кући, крозА зид, низА страну, узА се и сл.



у неким глаголским префиксима:

разАбрати, одАбрати, изАгнати, узАврети, подАстирати и сл., као и
у прилогу надАсве

Посебна правила:


код именица страног порекла на -кт, -нт непостојано а се јавља
нејчешће у генитиву множине:

субјекАта, инсекАта, дијалекАта, факАта, десиденАта, сонанАта,
агенАта и сл.



код именица страног порекла које у завршној сугласничкој
групи имају с непостојано а се не јавља у генитиву множине:

социјалиста, стилиста, киоска, индекса, префикса, суфикса,
аванса, реверса и сл.

